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1. Inleiding  

 

Net zoals in de periode 2018-2022 werken de Partij van de Arbeid (PvdA)  en GroenLinks in 

Wijdemeren ook voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 samen door middel van: 

 

- een gezamenlijke kandidatenlijst  

- een gezamenlijk verkiezingsprogramma. 

 

De samenwerking in de afgelopen periode is ons goed bevallen.                                                                  

Inhoudelijk zijn wij het meestal met elkaar eens. Maar er zijn natuurlijk ook onderwerpen 

waarop wij van mening kunnen verschillen. Dan kunnen we daar ook verschillend over 

praten en verschillend over stemmen als dat aan de orde is. 

Daarnaast bundelen wij met deze samenwerking de linkse krachten in de gemeente 

Wijdemeren, een bundeling die nodig om een alternatief te bieden voor de partijen die in 

Wijdemeren in het midden of juist aan de rechter kant van het politieke spectrum opereren.  

 

Wij staan als PvdA/GroenLinks voor 6 hoofdthema's: 

 

1. Solidariteit met de mensen die het (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden 

(werk, inkomen) 

2. Meer sociale woningbouw (huur en koop), huurwoningen in het 

middensegment en betaalbare (zorg)appartementen voor senioren    

3. Adequate en passende zorg aan onze inwoners op alle terreinen   

4. Veel aandacht voor duurzaamheid, milieu, biodiversiteit  en dierenwelzijn    

5. Een rijk aanbod aan kunst en culturele voorzieningen, zowel professioneel 

als op amateurgebied              

6. Een sterke ambtelijke en bestuurlijke organisatie die de huidige en 

toekomstige gemeentelijke  taken goed en betaalbaar kan uitvoeren.  

 

In Wijdemeren doen de Socialistische Partij (SP) en de Partij voor de Dieren (PvdD) niet 

mee aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen 

Ook voor de sympathisanten van deze linkse partijen willen de PvdA en GroenLinks een 

thuisbasis zijn. Ons verkiezingsprogramma biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten. 

 

In de volgende  hoofdstukken presenteren wij het verkiezingsprogramma voor de periode 

2022-2026. 

 

Maar allereerst gaan wij kort in op de afgelopen periode 2018-2022 en evalueren wat daar 

goed is gegaan en wat beter kan. Dat biedt weer informatie voor de komende periode 2022-

2026. 
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2. Korte evaluatie van de periode 2018-2022 vanuit de fractie 

 

Na de verkiezingen van maart 2018 zijn wij wederom met 2 zetels (bijna 3) in de 

gemeenteraad van Wijdemeren gekomen.  De grootste partij, met de meeste stemmen, was 

De Lokale Partij.                                                                                                             

Zij zijn ook de coalitie-onderhandelingen gestart, maar desondanks is er een coalitie 

gevormd met 4 andere partijen, te weten CDA, VVD,  Dorpsbelangen en D’66. En dus ook 

zonder onze fractie.                                    

 

Daarmee werden we dus een oppositiepartij waar we in de periode daarvoor een 

coalitiepartij waren. Een heel andere rol, en een positie waarin je minder invloed hebt en 

minder bent geïnformeerd over wat er speelt.  

In de afgelopen 4 jaar heeft de fractie PvdA/GroenLinks laten zien een constructieve 

oppositiepartij te zijn.  Als voorstellen goed zijn ondersteunen wij ze, en als ze dat niet zijn 

doen we dat niet. In de oppositierol hebben we intensief en prettig samengewerkt met de 

andere oppositiepartij, De Lokale Partij. 

 

Als oppositiepartij ben je minder (makkelijk) in staat onderwerpen te agenderen.            

Toch hebben we een aantal van onze plannen en ambities uit het verkiezingsprogramma 

2018-2022  kunnen realiseren in de afgelopen periode.     

Daarmee zijn wij in staat geweest om het "linkse geluid" door te laten klinken in de 

gemeentelijke politiek. 

 

Wij noemen: 

 

• Aandacht voor de noodzaak van de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare  

          koopwoningen in onze gemeente. Met mooie inbreidingsplannen zoals aan de Elbert                    

          Mooijlaan in Kortenhoef 

 

• Een amendement van ons met gedifferentieerde prijzen voor de sociale koopsector 

en met verschillende bijbehorende vloeroppervlaktes dat is aangenomen  

 

• De voortzetting  van een uitgebreid minimabeleid en een beleid voor bijzondere 

bijstand voor de inwoners met een kleine(re| beurs 

 

• Duurzaamheidsbeleid in de meest brede vorm des woords. We hebben tegen 

(bouw)plannen gestemd die de natuur te veel aantasten zoals Nederhorst Noord en 

Zuidsingel fase 8 . We hebben voor het plan “Klimaatadaptie’ van de gemeente 

Wijdemeren gestemd, evenals voor de nieuwe Grondstoffenvisie van de regio Gooi 

en Vechtstreek 

 

• Aandacht voor de negatieve kanten van het afsteken van vuurwerk, en het initiatief 

voor een vuurwerkvrije gemeente in combinatie met een of meerder vuurwerk- of 

lasershows. 

      

Maar er zijn natuurlijk ook onderwerpen te noemen die minder succesvol zijn geweest:  

 

• We zijn er niet in geslaagd om het vraagstuk van de  (onvoldoende)  bestuurskracht 

op tafel te krijgen  

 

• Duurzaamheid heeft niet de aandacht gekregen die het (ook in Wijdemeren) nodig  

heeft 

 

• Op het gebeid van kunst en cultuur is er de afgelopen jaren nauwelijks voortgang   

geboekt. 

 

Het gegeven dat we in de afgelopen periode oppositiepartij zijn  geweest heeft hier mede 

een rol in gespeeld.      
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Net zoals het gegeven dat we vanaf maart 2020 te maken kregen met het corona-virus dat  

het werk als gemeenteraadslid heeft beïnvloed, met name door de vele digitale 

vergaderingen en het gegeven dat het moeilijk(er) werd inwoners en organisaties echt 

fysiek te ontmoeten.    

 

Tenslotte  hadden we een coalitie en een College van B&W dat met name in de laatste 

periode onderling uiterst verdeeld was en mede hierdoor te weinig voortgang heeft geboekt 

op diverse terreinen en de financiële positie van de gemeente Wijdemeren aanzienlijk heeft 

verzwakt.  

 

In  het volgende hoofdstuk presenteren wij onze plannen ambities voor de komende 4 

jaren, 2022 tot en met 2026. 

 

Het verkiezingsprogramma bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin we kort en op 

hoofdlijnen ingegaan op onze belangrijkste opvattingen en uitgangspunten.  

 

Uit ervaring is gebleken dat het niet zinvol is dit tot in detail te doen, gezien de steeds 

veranderende wet- en regelgeving (en wijzigingen in de locale situatie) die om nieuw of 

aangepast beleid vragen.  

 

Die onderwerpen zijn:  

 

a. Burgers en bestuur  

 

b. Het sociale domein  

 

c. Duurzaamheidsbeleid 

 

d. Het fysieke domein   

 

e. Financiën 

 

f. De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren 
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3.  Burgers en bestuur  

 

a. Algemeen 

 

Onze inwoners hebben recht op een goede en betaalbare dienstverlening door de gemeente. 

Onder ‘goed’ verstaan wij een gemeente die tijdig reageert op (aan)vragen.  Die inwoners  

proactief betrekt bij ontwikkelingen.  Die geen zaken inzet waarvan (vrijwel) zeker is dat ze 

niet door zullen gaan omdat een ander wettelijk regime (Rijk,  provincie, Brussel) dit 

onmogelijk maakt.                                                                                                                      

Die andere overheden als partner ziet en niet als een opponent waar tegen ingegaan moet 

worden. 

Die haar financiële zaken op orde heeft. 

  

Daarbij is een dienstverlenende opstelling van onze ambtenaren van groot belang.                                   

Zij moeten ook in staat gesteld worden om hun vak goed uit te oefenen.  Steeds vaker 

wordt van onze ambtenaren gevraagd om buiten hun eigen vakgebied te treden en aan te 

sluiten bij "aanpalende" sectoren.                                                                                                                                   

Opleiding en training, zowel vakinhoudelijk als qua bejegening van onze inwoners, moeten  

hiervoor zorg dragen.   

 

De ICT-infrastructuur van de gemeente moet adequaat zijn, zowel qua beveiliging  (privacy, 

bescherming persoonsgegevens)  als functioneel,  zodat inwoners en ondernemers zoveel 

mogelijk zaken digitaal kunnen afhandelen. Dat vraagt tevens om goede digitale 

vaardigheden van onze medewerkers. 

 

b. Inspraak en participatie 

 

Het College van B&W heeft in de afgelopen periode de zogenaamde ‘participatienota’ 

opgesteld voor woningbouwprojecten,  projecten in de  openbare ruimte en in het openbaar 

groen.                                                                                                                                                                 

Als fractie kunnen we hier ons prima in vinden. Het zal nog uitgebreid moeten worden in de 

richting van duurzaamheidprojecten zoals de transitievisie Warmte. (‘ van het gas af’, zie 

hoofdstuk 5) 

Kern van de Participatienota is dat burgers, ondernemers en organisaties tijdig mee kunnen 

praten over wat voor hun relevant is. En dat die inbreng wordt meegenomen en 

meegewogen.    

 

Meepraten wil niet zeggen: meebeslissen. Dat beslissen is voorbehouden aan de leden van 

de gemeenteraad, die de (vaak verschillende) belangen moeten afwegen. 

 

c. Veiligheid 

 

Hoewel ook Wijdemeren haar problemen kent op het gebied van veiligheid is het een relatief 

veilige gemeente. 

Onze prioriteiten liggen: 

• Op het voorkomen en aanpakken van ondermijning  

• Op de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers  

 

d. Vuurwerk 

 

De PvdA/GroenLinks streeft naar een vuurwerkvrij Wijdemeren bij de jaarwisseling 2022-

2023, in combinatie met een of meerdere centrale lasershows. Bij voorkeur in afstemming 

met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

4.  Het sociale domein 

 

a. Nieuwe taken op sociaal terrein 

 

Sinds 2015 voeren de 388 gemeenten in Nederland nieuwe taken uit op het gebied van 

jeugdhulp, begeleiding en (toeleiding naar) werk. Dit is gebaseerd op de Wet Jeugdhulp , de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.  

Dit zijn taken die voorheen bij de Rijksoverheid of de provincie lagen. Met deze taken is er 

ook een grote hoeveelheid geld naar de gemeenten gegaan hetgeen er toe leidt dat 

momenteel  meer dan 40% van de gemeentelijke begroting uit  'sociale middelen' bestaat. 

Het gaat hier landelijk om een enorme stelselwijziging in de zorg en het zal vele jaren 

kosten voordat dat nieuwe stelsel overal optimaal en efficiënt verloopt. 

 

b. Jeugdhulp 

 

Sterker nog, uit landelijke evaluaties is gebleken dat er veel aan te merken is op de wijze 

waarop gemeenten die wetten uitvoeren, en dan met name de Jeugdhulp.                                 

De gemeenten zouden onvoldoende deskundigheid hebben en door gebrek aan financiële 

middelen niet de (gespecialiseerde)  voorzieningen verstrekken die nodig zijn.                      

Grote gespecialiseerde jeugdzorginstellingen staan op ‘omvallen’ door financiële problemen.  

De administratieve lasten zijn toegenomen, zowel aan de kant van de gemeenten 

(complexe inkoopactiviteiten) als bij de zorginstellingen (verantwoording van de geleverde 

prestaties). Volgens veel deskundigen is de decentralisatie van de jeugdhulp mislukt, met 

alle gevolgen van dien voor de betrokken jongeren die te maken krijgen met o.a. lange 

wachtlijsten voor specifieke voorzieningen. 

 

Ondanks dat  we al bijna 7 jaar met de nieuwe taken bezig zijn weten wij als raadsleden 

nog steeds niet of we het momenteel echt goed doen of niet. Er van uitgaande dat de 

landelijke evaluatie ook voor Wijdemeren (en de regio Gooi en Vechtstreek) geldt missen 

wij een goede regionale en lokale evaluatie, inclusief eventuele voorstellen voor een 

koersverandering over de uitvoering.                                                                                                

Momenteel gaat het vooral over kostenbeheersing in het sociale domein. Mede onder druk 

van de VNG is het Rijk medio 2021 met ruim 1 miljard euro extra voor de jeugdhulp 

gekomen. Het is echter maar zeer de vraag of dit alle (bovengenoemde) problemen gaat 

oplossen.                                                                                                                              

In 2022 willen wij een goede en eerlijke regionale en lokale evaluatie, met maatregelen 

voor verbetering.  

 

Onze prioriteiten hierbij zijn: 

• Geen wachtlijsten voor onze jongeren voor relevante voorzieningen, met name in de                

jeugd GGZ 

• Voldoende inkoop van relevante voorzieningen zoals open jeugdzorg waarmee 

onnodig verblijf in gesloten instellingen achterwege blijft  

• Zodanige tarieven hanteren dat gespecialiseerde jeugdzorginstellingen zonder 

financiële problemen hun diensten kunnen aanbieden 

 

c. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

 

Wij zijn tevreden over de  wijze waarop de WMO in onze gemeente wordt uitgevoerd.  

Wijdemeren is een gemeente die sterk vergrijst en onze voorzieningen om mensen zo lang 

mogelijk thuis te kunne laten wonen moeten daar goed op aansluiten (huishoudelijke hulp, 

taxivervoer, woningaanpassing  etc.).                                                                                

Het is belangrijk dat we een dementievriendelijke gemeente worden die op alle niveaus 

rekening houdt met het gegeven dat dementie een steeds belangrijke onderwerp gaat 

worden. 

 

Specifieke prioriteit geven wij aan: 

• Dagbesteding voor alle inwoners die dat nodig hebben, bij voorkeur dicht bij huis 

• Voldoende plekken voor begeleid en beschermd wonen in de regio 
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• Activiteiten gericht op eenzaamheidsbestrijding, met name via ontmoetingsplaatsen 

in de dorpen. Denk ook aan vrijwillige buddy’s voor inwoners  om samen iets te 

ondernemen 

• Afschaffen van het abonnementstarief: huishoudelijke hulp moet (weer) 

inkomensafhankelijk worden. Zij die dat kunnen betalen hoeven geen beroep te doen 

op de gemeente.  

 

d. Werk en inkomen/Participatiewet 

 

Als uitvoerder van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor 

inkomensverstrekking en arbeidstoeleiding van haar inwoners, waaronder de voormalige 

WAJONG-ers  en WSW-ers.     

 

Onze prioriteiten zijn:  

• In 2021 was Wijdemeren het centrum van een felle landelijke discussie over de 

vraag of een bijstandsgerechtigde die boodschappen kreeg van haar moeder gekort 

moest worden op haar uitkering. Dit heeft de noodzaak van een humaan 

bijstandsbeleid, ook landelijk,  nog eens geaccentueerd                                        

Wij zijn voorstander om een gift van maximaal 1200 euro (per jaar) vrij te laten, dus 

niet te korten op de uitkering 

• De afschaffing van de WSW is een drama geworden, zoals wij al hadden voorspeld.  

Een dergelijke vorm van begeleid en beschut werk is en blijft nodig en deze 

medewerkers kunnen niet ‘zo maar’ in reguliere of additionele banen bij reguliere 

werkgevers aan de slag. De Wet Sociale Werkvoorziening moet weer van kracht 

worden c.q. (in aangepaste vorm) worden heringevoerd 

• De gemeente Wijdemeren kent een actief beleid om inwoners toe te leiden naar 

regulier werk of een vrijwilligersbaan.  Als fractie ondersteunen wij dit beleid. 

          En daar kunnen we als gemeente natuurlijk een voorbeeldrol in vervullen, bv. via de                                         

          inzet van deze mensen in gemeentelijke (of regionale) taken als groenonderhoud,  

          schoonmaak en catering.  

 

Voor de PvdA/GroenLinks gelden 5 belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van het 

stelsel van de  jeugdhulp, de WMO en de Participatiewet. 

 

1. Niet het beschikbare financiële budget maar de noodzakelijke zorg is bepalend bij de 

vraag of zorg wordt.    

2. Nut en noodzaak van mantelzorg  en vrijwilligerswerk  staan boven alle twijfel verheven          

en worden volop door de gemeente ondersteund.  Maar ze mogen niet leiden tot 

overbelasting van de mantelzorger. Mantelzorg is aanvullend, en komt niet in de plaats van 

onvoldoende professionele zorg.  

3. Eventuele overblijvende financiële budgetten blijven in het sociaal domein beschikbaar. 

4. We moeten stoppen  met  kreten  als " de eigen kracht staat centraal" terwijl we weten 

dat nogal wat  mensen die gebruik maken van zorg  nauwelijks een netwerk hebben waarop 

ze kunnen terugvallen.                                                                                                    

Ook het  adagium “een gezin, een dossier, een regisseur” wordt vaak niet gerealiseerd met 

als gevolg meerdere hulpverleners voor dat ene gezin. 

5. Zo laag mogelijke administratieve lasten door eenvoudige inkoop/aanbesteding, beperkte 

verantwoordingslasten voor zorgaanbieders en minder verschillende zorgaanbieders.  

 

e. Iedereen kan mee doen: een goed minimabeleid en beleid voor bijzondere 

bijstand 

 

Wij willen het huidige goede minimabeleid handhaven, inclusief de mogelijkheid om via het 

Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds onze jonge inwoners in contact te laten komen 

met cultuur en sport. Ook als de financiële situatie in het gezin dat wellicht niet mogelijk 

maakt.  

 

In 2017 is tevens een vernieuwd beleid op het terrein van bijzondere bijstand vastgesteld.               

Dat biedt  financiële ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met een inkomen  tot 

maximaal 120% van het wettelijk minimum loon.  
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Wij zijn blij met beide regelingen. Iedereen in Wijdemeren moet mee kunnen doen. 

 

f. Onderwijs en integrale kind-centra (IKC) 

 

Zoals op veel plaatsen In Nederland krimpt het aantal leerlingen in het basisonderwijs ook 

in Wijdemeren. Daardoor krijgen we te maken met basisscholen die steeds minder 

leerlingen krijgen met als risico dat ze gesloten moeten worden. 

Wij achten basisscholen van groot belang voor de leefbaarheid van onze kernen.                                         

De enige manier op die scholen te behouden is dat de scholen samenwerking  gaan zoeken 

met de andere scholen in de woonkern en met de kinderopvang. Op deze wijze kunnen er 

sterke Integrale Kind-centra  (IKC) ontstaan waar bij schoolbesturen en kinderopvang 

intensief met elkaar samenwerken en activiteiten aanbieden aan kinderen van 0 tot en met 

12 jaar. Eventueel aangevuld met andere welzijnsvoorzieningen zoals een 

consultatiebureau. 

 

In Nieuw Loosdrecht heeft dat in 2017 geleid tot het besluit om van 4 basisscholen 2 IKC 's 

te maken. 

Een daarvan (IKC Wereldwijs) is in 2021 gerealiseerd en over het IKC voor Talent Primair 

(dat wordt ondergebracht in het pand van de Sterrenwachter) is in oktober 2021 een besluit 

genomen. 

En wij zien deze ontwikkeling graag voorgezet zien in Nederhorst den Berg en Kortenhoef 

die met dezelfde problematiek te maken hebben. Wij verwachten daarbij veel betrokkenheid 

en inzet van de betreffende schoolbesturen. 

 

Dit alles laat onverlet dat de kwaliteit van een basisschool adequaat moet zijn en moet 

voldoen aan de eisen van de Nederlandse Onderwijsinspectie.  Het behouden van een 

basisschool is geen doel an sich als die kwaliteit niet (meer) gegarandeerd kan worden. 

 

e.  Subsidiebeleid 

 

De gemeente Wijdemeren ondersteunt d.m.v. een  subsidiebeleid activiteiten en 

organisaties op het terrein van sport, cultuur, kunst,  welzijn, muziek, vrijwilligerswerk en 

maatschappelijk relevante  activiteiten. Zeer belangrijk voor de leefbaarheid van onze 

dorpen. 

Sinds enige jaren  gebeurt dat op basis van meerjarenafspraken van 4 jaar. Dat geeft rust 

aan de organisaties en beperkt de inzet van ambtenaren. Wij willen dit systeem dan ook 

graag behouden. Bezuinigingen op het beschikbare budget (het is al geen enorm bedrag)  

zijn voor ons niet acceptabel. 

 

f.  De accommodatieregeling/ (1/3-de regeling) 

 

De gemeente heeft  de zogenaamde 1/3-de regeling voor accommodaties van sport- en 

andere verenigingen onlangs beëindigd.  

In  dit systeem  konden de verenigingen bij een grote investering in hun accommodatie een 

subsidie krijgen van 1/3-de van het benodigde  bedrag via de gemeente,  1/3-de als 

renteloze lening via  de gemeente en 1/3-moest men zelf betalen.  

Als gevolg van de financiële problemen van de gemeente is die subsidie van 1/3-de komen 

te vervallen. Men kan nu 2/3-de renteloos  lenen bij de gemeente. Dit betekent uiteraard 

een forse lastenverzwaring voor onze verenigingen. 

 

Er komt daarnaast  nieuw beleid voor wat er onder “basisvoorzieningen’” (sportvelden, 

kleedruimte’ s etc.) kan worden beschouwd en door de gemeente zal worden gefinancierd. 

Als daar duidelijk over bestaat kan bepaald worden of die accommodatieregeling (met alleen 

een renteloze lening) acceptabel  is. Zolang dit niet duidelijk is zijn wij als fractie tegen die 

“nieuwe” 1/3-de regeling.  
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g.  Kunst,  cultuur en de bibliotheek  

 

Er gebeurt veel moois in onze gemeente op het gebied van kunst en cultuur.                                               

Jazz in Loosdrecht, Wonderfeel in ’s Graveland, theater in de Dillewijn in Ankeveen, Kunst 

aan de Dijk in Kortenhoef , toneel (van DSO)  in ‘de Blinker’.  

Denk ook aan ons prachtige kasteel Museum Sypesteyn in Loosdrecht met haar vermaarde 

porseleincollectie.                                                                                                                                                   

En daarnaast koesteren wij natuurlijk onze lokale amateurkunstenaars die zich bezig 

houden met muziek, toneel, dans en beeldende kunst. 

Het aanbod van kunst en cultuur in onze gemeente moet minimaal gehandhaafd worden op 

het huidige niveau, en bij voorkeur worden uitgebreid.      

Daarbij is het belang van regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek verband erg 

groot zodat we onderdeel kunnen worden van een netwerk aan culturele voorzieningen 

zoals het Singer in Laren, het Spant in Bussum en Beeld en Geluid in Hilversum, die tot 

steun kunnen zijn voor de “kleine musea” in de Regio. De regioconservator Cultuur  Gooi en 

Vechtstreek moet gehandhaafd worden. 

Door corona hebben onze culturele instellingen financieel een flinke ‘tik’ gehad. Ze 

verdienen onze ondersteuning. 

 

Speciale aandacht is nodig voor culturele activiteiten voor onze jongeren. Denk aan muziek, 

theater en dans. Indien we er in slagen ze een woning te bieden dan moet er ook een 

interessant aanbod van culturele activiteiten zijn. Een deel van het huidige subsidiebedrag 

voor culturele en sportieve activiteiten kan hiervoor gereserveerd worden.  

Ook dient er aandacht te komen  voor culturele educatie op onze basisscholen waarbij we 

optimaal gebruik maken van onze eigen lokale culturele voorzieningen.   

 

Tenslotte aandacht voor onze bibliotheek in Loosdrecht, onderdeel van de 

bibliotheekorganisatie "Gooi en meer". 

De bibliotheek is al lang geen organisatie meer die "alleen"  boeken uitleent.     

De afgelopen jaren hebben de bibliotheken zich ontwikkeld  tot organisaties met een breed 

aanbod op het terrein van welzijn (ontmoetingsfunctie), educatie (taallessen aan b.v. 

vluchtelingen) en cultuur (organiseren van allerlei activiteiten). De bibliotheek is daarbij een 

belangrijke partij geworden op sociaal terrein, en dus van groot belang voor de uitvoering 

van de nieuwe taken op  dit terrein. Een ontwikkeling die wij zeer ondersteunen.  

 

Daarnaast blijft het uitlenen van (digitale) boeken en tijdschriften natuurlijk van groot 

belang voor onze inwoners. Wij ondersteunen in dat kaderook het Bibliotheek op School 

(BOS)-project waarbij leerlingen van onze basisscholen makkelijk en laagdrempelig met 

boeken in aanraking komen. 

 

 

h.   Sport en spel(en) 

 

Dat sporten gezond is staat buiten kijf. Bovendien, zeker als het om een teamsport gaat, 

bevordert het de sociale vaardigheden en leert men om te gaan met zaken als 

(on)sportiviteit, winnen en verliezen.  

De gemeente Wijdemeren dient dan ook  de deelname van onze jeugd aan 

sport(activiteiten) te bevorderen. De combinatiefunctionaris van de gemeente kan hier een 

goede bijdrage aan leveren. 

Daarnaast dienen we voor te zorgen dat er een goed en gevarieerd aanbod is van 

sportactiviteiten bij onze vele sportverenigingen. 

En voor de inwoners "met een kleine beurs" is er het jeugdsportfonds dat hier financieel kan 

ondersteunen. Zodat iedereen mee kan doen. 

 

Kinderen spelen momenteel onvoldoende buiten. Het belang van (buiten) spelen voor de 

motoriek van kinderen, maar ook voor hun sociale vaardigheden,  wordt alom erkend. 

Dus is het van belang dat de gemeente Wijdemeren voldoende geschikte  

buitenspeelplaatsen realiseert voor kinderen in alle leeftijdscategorieën. Het ingezette beleid 

dient gecontinueerd te worden. 
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Die hoeven niet allemaal vol te staan met (dure) speeltoestellen, maar ook trapveldjes en 

natuurterreinen met boomstammen , vijvertjes en bruggetjes zijn zeer geschikt.                          

Omwonenden weten zelf vaak heel goed wat ze met een speelterrein willen. Wij willen hun 

betrokkenheid graag meenemen bij de (her)inrichting hiervan. 

 

Onze grote speeltuinen zoals de Eekhoorn in Kortenhoef en de Bergse Speeltuin in 

Nederhorst den Berg dienen gehandhaafd en ondersteund te blijven. 

 

 

i.   Inburgeringsbeleid 

 

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de gemeenten in Nederland (weer) verantwoordelijk 

voor de inburgering van nieuwkomers. Daar zijn wij blij mee. Gemeenten zijn het beste in 

staat om nieuwe  Nederlanders een goed en samenhangend pakket te bieden van wonen, 

werken, inburgering en welzijn. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij het brede 

takenpakket op het terrein van het sociaal domein die gemeenten (sinds 2015) uitvoeren.   

 

j.  Opvang van vluchtelingen 

Er zijn momenteel in de wereld  vele oorlogs- en geweldsconflicten die gepaard gaan met 

grote  vluchtelingenstromen van mensen die een veilig heenkomen zoeken.                                                                

We kennen allemaal de beelden, recent de opname van vluchtelingen uit Afghanistan in 

Nederland.                                                                                                                      

En daar zullen de komende jaren de mensen  bijkomen die vluchten voor de gevolgen van 

mondiale klimaatcrisis (hitte ,droogte, overstromingen en dergelijke). 

De PvdA/GroenLinks Wijdemeren is voor een ruimhartig en humaan opvangbeleid .                                   

Dat kan zowel in grootschalige regionale opvang als in kleine(re) opvangvoorzieningen  

binnen de gemeente Wijdemeren zelf.    

In 2021 heeft de regio Gooi en Vechtstreek een zogenaamde ‘flexibiliseringsagenda’ 

opgesteld met als doel om de (door de provincie gevraagde) 180 opvangplaatsen te 

verdelen over meerdere kleine locaties in de regio. Dat is naar onze mening wensdenken.  

Als er echt weer grote(re) stromen vluchtelingen naar Nederland komen redden we het daar 

niet mee en zullen we ook naar grote(re) locaties moeten kijken.                                            

De vluchtelingenproblematiek kan immers zo weer actueel worden.                                              

En ook dan kunnen de vluchtelingen wat ons betreft rekenen op een gastvrij Wijdemeren 

(en regio) waar de gemeente en vele vrijwilligers voor hun klaar staan. 
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5.  Duurzaamheid,  ecologische ontwikkeling en dierenwelzijn 

 

Onze wereld, ons land en onze gemeente Wijdemeren worden bedreigd door een veelheid 

aan zorgwekkende ontwikkelingen m.b.t.  onze woon- en leefomgeving.  

 

Zoals  

-   het opwarmen van onze aardbol door overvloedige CO2- uitstoot  ("broeikaseffect") 

 met als gevolg steeds vaker overvloedige regenval en tegelijkertijd droge en hete     

 periodes – het opraken van onze fossiele brandstoffen als olie en aardgas 

-   intensieve veehouderij met negatieve  gevolgen voor het dierenwelzijn  en voor de           

    natuur zelf (o.a. het verdwijnen van weidevogels ) 

-   het gebruik van  pesticiden en andere schadelijke bestrijdingsmiddelen  

-   luchtvervuiling door intensief auto- en vliegtuiggebruik  en door vervuilende industrieën. 

 

Als we zo doorgaan putten we onze aardbol geheel uit. En dat is geen optie. Het is onze 

morele plicht te zorgen voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Helaas ontbreekt de echte urgentie met betrekking tot dit onderwerp nog steeds. 

Noodzakelijke, Ingrijpende maatregelen worden niet genomen uit angst voor de (electorale) 

gevolgen die dit heeft. We modderen maar door. 

 

De gemeente Wijdemeren is natuurlijk een kleine speler op dit terrein. 

Maar juist van een gemeente mag je verwachten dat die het goede voorbeeld geeft en alles 

in het werk stelt om zelf duurzaam en ecologisch verantwoord te handelen. Dat zal in veel 

gevallen samen met ander partijen en andere gemeenten zijn. Juist op dit terrein kan en 

moet volop worden samengewerkt. 

In de afgelopen periode is er naar onze mening weinig gebeurd op dit terrein. Niet door 

onwil, maar door een gebrek aan ambtelijke capaciteit om de veelheid aan projecten 

(Regionale Energie Strategie, Transitievisie Warmte, Grondstoffenvisie, uitvoeren 

Duurzaamheidsbeleid) goed uit te voeren. In juni 2021 is zelfs besloten een aantal 

duurzaamheidsprojecten in de koelkast te zetten vanwege een gebrek aan ambtelijke 

capaciteit, waaronder het zonnepanelenbeleid en het nieuwe bomenbeleid. 

 

De echte urgentie zien wij niet Dat is in onze ogen uiterst onverstandig en onwenselijk.             

De aanpak kan de klimaatcrisis  kan niet even uitgesteld worden.  Zie de vele natuurrampen 

die onze wereldbol (en ook Nederland) ondertussen bereikt hebben. 

 

Dus willen wij als  PvdA/GroenLinks: 

 

1. Meewerken aan het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs 

van 2015 en  de vertaling ervan in het Nederlands, en het lokale, klimaatbeleid 

 

2. Actualisering en uitvoering van ons eigen gemeentelijke Duurzaamheidsbeleid  (uit 

2018). Wij denken aan aandacht voor milieueducatie op de scholen. Aan ondersteuning van 

mensen die hun huis willen isoleren. Actie ”Steenbreek’ waarbij tuintegels worden 

vervangen door planten. Een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s. 

Verbieden van giftige pesticiden zoals glyfosaat (“Round Up”) in Wijdemeren 

 

3.       Een ambitieuze Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland Zuid met ruimte 

voor zonnepanelen, windenergie, geothermie en aquathermie 

 

4.       Een ambitieuze Transitievisie Warmte (‘van het gas af’) met de eerste aardgasvrij 

wijk die binnen 5 jaar wordt aangewezen. Een mooi voorbeeldproject hierbij is  ‘Ankeveen 

Aardgasvrij’ waarbij onderzocht wordt of de restwarmte van de waterzuivering in de 

Horstermeer gebruikt kan worden als warmtebron in plaats van gas (‘aquathermie’)  

 

5.        Adequate financiële ondersteuning van de Energie Coöperatie Wijdemeren (geen  

bezuinigingen hierop), een belangrijke speler in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente                                

Wijdemeren 
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6.         Bescherming van het Natuur Netwerk Nederland  (waar o.a.  de Loosdrechtse 

Plassen onderdeel van uitmaken) en (strenge) uitvoering van het actieplan Stikstof (PAS). 

In de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 moet dit een prominente plaats krijgen 

 

7.        Uitvoering geven aan de Grondstoffenvisie van de regio Gooi en Vechtstreek waarin 

we streven naar een zo circulair mogelijke economie, hergebruik van grondstoffen (‘van 

afval naar grondstof’)  en afvalscheiding met een zo optimaal mogelijke mix van bron- en  

na-scheiding 

 

8.        Als Gooi en Vechtstreek aansluiting zoeken bij het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug  voor extra bescherming van onze mooie natuur 

 

9.        Samenwerking  (geen vechtrelatie)  met stakeholders als  Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, GNR en de bewoners  in de natuurgebieden 

 

10.      Aandacht voor dierenwelzijn: dieren zijn levende wezens, geen producten of 

middelen tot menselijk vermaak. Dit kan o.a. via financiële  ondersteuning van 

opvangcentra voor dieren (dierenasiel) 

 

11.      Bomenkap alleen daar waar het echt noodzakelijk is (dus als de gezondheid van de 

boom dat rechtvaardigt) , en een minimale herplantingsplicht van 75%. Ook bescherming 

van de beeldbepalende bomen van particulieren 

 

12.      Realiseren van bijenlinten langs openbare wegen en op openbaar groen. 

    

En daar hoort een ambtelijke capaciteit bij die dit waar kan maken.  
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6.    Het fysieke domein  

 

a. Wonen en woningbouw 

 

De in 2021 vastgestelde regionale woonvisie (regio Gooi en Vechtstreek) en de lokale 

woonvisie van Wijdemeren zelf geven aan wat de bestaande woningvoorraad is van onze 

gemeente. Te veel eengezinswoningen in de dure sector, te weinig woningen in het midden- 

en het lage segment. En veel te weinig (goedkope) huurwoningen voor onze jongeren en 

zorg-woningen voor onze ouderen.                                                                                             

Met als gevolg dat de samenstelling van onze bevolking niet evenwichtig is en we relatief 

veel inwoners van boven de 60 en 70 jaar kennen. ("vergrijzing") 

Wij moeten de komende periode die onevenwichtigheid verminderen en jonge gezinnen de 

kans bieden in onze gemeente te blijven en te komen wonen. 

 

Dus willen wij als PvdA/GroenLinks 

 

*   meer sociale woningbouw (tot 700 euro huur per maand), met name voor onze jongeren  

en senioren (doorstroming). In elk bouwplan dient minimaal 35% sociale huur of koop te 

zijn. 

 

*   in het geval er sprake is van gemeentelijk grondbezit kan dit percentage nog hoger zijn, 

bij voorkeur 100% 

 

*   meer huurwoningen in het middensegment (tussen 700 en 1000 euro huur per maand)  

 

*   betaalbare koopwoningen (‘sociale koop’) voor starters op de woning, inclusief een  

zelfbewoningsplicht en anti-speculatie-beding 

 

*   zorgwoningen, zogenaamde "kangoeroewoningen"  en levensloopbestendige woningen 

 

Wij zijn voorstander van het experimenteren met nieuwe woonvormen als "tiny-houses" en 

woningen die met een 3D-printer kunne worden vervaardigd. Deze kunnen tijdelijk en snel 

worden gerealiseerd op terreinen die daarvoor beschikbaar zijn.  

 

Wij zijn ook voor het plaatsen van jonge mensen (tegen gereduceerde huurprijzen) in 

bijvoorbeeld leegstaande kamers in verzorgingstehuizen.  Jongeren moeten dan wel voldoen 

aan een bepaalde vorm  van "maatschappelijke dienstplicht" , bv. het bezoeken van de 

oudere bewoners. 

 

Elk toekomstig bouwplan dient door de "bril" van de  bovengenoemde behoeftes bekeken te 

worden en de gemeente Wijdemeren  dient een stimulerende rol te vervullen om dit te 

verwezenlijken, ook bij projectontwikkelaars en particuliere grondbezitters.                                                                                        

 

Wij zijn voorstander van het bouwplan Ter Sype, en van de mogelijkheid dit bouwplan(nu 

70 woningen) te vergroten, ook als het vliegveld daardoor wat ruimte verliest.                  

Wonen achten wij belangrijker dan vliegen.  

 

Tenslotte: onze gemeente Wijdemeren wordt omringd doorprachtige en beschermde 

natuurgebieden. Dat willen wij graag zo houden. 

Dat betekent dat wij bij nieuwe bouwplannen uitgaan van "inbreiding " in bestaande bouw 

en niet bouwen ten koste van de natuur.  Mede daarom zijn wij tegen de grote 

bouwplannen Zuidsingel fase 8 en Nederhorst Noord. En voor inbreidingsplannen als het 

Achtererf en de Elbert Mooijlaan.  

Wij zijn voorstander van een integrale visie op de ‘Polder Kortenhoef’ en van een 

gezamenlijke aanpak van Afvalzorg en VLEK om 70 waterwoningen te realiseren (die de 

sanering van de voormalige vuilnisstort aldaar kunnen financieren) in het plan Groenewoud. 

Dit in combinatie met woningbouw langs de Emmaweg om de huidige ‘verrommeling’ aan te 

pakken.   
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Wij zijn geen voorstander van permanente bewoning van recreatiewoningen. Deze zijn daar 

vaak helemaal niet op ingericht en voldoen niet aan het Bouwbesluit. 

 

b. Openbare ruimte en groen. 

 

Beheer van de openbare ruimte en het groen  is belangrijk voor het "aanzien" van een 

gemeente. 

Tevens is het prettig wonen in een gemeente met veel, en goed onderhouden, openbare 

ruimte en openbare groen. Een groene gemeente vormt tevens  een ‘buffer’ bij de huidige 

stijging van de temperatuur in de gehele wereld. 

 

Onze ambities op dit terrein zijn: 

 

• Niveau van onderhoud van het openbaar groen  op een adequaat peil (minimaal B)  

met de daarbij behorende financiële middelen. 

• Het in de afgelopen jaren opgezette systeem van burgerparticipatie (burgers die met 

ondersteuning van de gemeente helpen bij het onderhoud van het groen bij hun in 

de buurt) handhaven en waar mogelijk uitbreiden. 

• Het behoeft geen betoog dat het beheer van de openbare ruimte en het openbaar 

groen zo duurzaam mogelijk moet zijn: 

 

       *     Geen gebruik van pesticiden als Round Up bij onkruidbestrijding 

       *     Gebruik van duurzame materialen en gereedschappen (zoals elektrische    

              onderhoudsauto's) 

       *     Waar mogelijk ontkoppelen van het systeem van regenopvang waardoor niet al   

              het water in het riool terecht komt   

       *     Realiseren van waterbassins voor de opvang van overvloedige regenperiodes 

       *     Voorkomen van "verstenen" van de openbare  ruimte. Deze  bestrating  

              veroorzaakt  wateroverlast bij forse regenbuien. 

 

 

c. Ruimtelijke ordening en de nieuwe Omgevingswet  

 

Een goede ruimtelijke ordening is voor een gemeente als Wijdemeren, omringd door water 

en kwetsbare natuur, van groot belang.                                                                                                                                           

Want we willen naast de bescherming van die natuur immers ook woningen bouwen voor 

onze (jonge en oudere) inwoners , bedrijventerreinen realiseren voor onze ondernemers, 

winkels voor onze middenstanders en scholen (en andere voorzieningen) voor al onze 

inwoners.  

 

Het systeem van ruimtelijke ordening in Nederland gaat in 2022 geheel op de schop door de 

invoering van de nieuwe Omgevingswet.  Het ‘oude systeem van de bestemmingsplannen 

komt te vervallen.                                                                                                                                                                         

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 

bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 

De fractie PvdA/GroenLinks is geen fan van deze wet omdat  zij vreest dat de natuur niet 

meer zo goed beschermd wordt. Er moet meer ruimte komen voor ‘ondernemerschap’ en 

dat is regelmatig niet goed voor de natuur.  

 

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:                                                                                                              

*  de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar    

    afstemmen           

*  duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren                                                                          

*  gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.  

      

De invoering van deze wet is een enorme exercitie, zeker voor een kleine gemeente als 

Wijdemeren. Vergelijkbaar met nieuwe taken op sociaal terrein van 2015.                                                  

Samenwerking met andere gemeenten (in de regio Gooi en Vechtstreek) is derhalve 

onvermijdelijk, ook al omdat onze "omgeving" niet ophoudt bij onze gemeentegrenzen.  
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De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de Omgevingswet ook in Wijdemeren goed in  te 

voeren, met behulp van het externe bureau. 

De zogenaamde ‘hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie Wijdemeren’ van oktober 2020 zijn 3  

zijn drie kernopgaven benoemd. De drie kernopgaven zijn: 

 

• Verder bouwen aan een vitale en gezonde leefomgeving.  

•  Ruimte voor ondernemerschap en versterken bereikbaarheid.  

•  Ontwikkelen natuur- en vrijetijdslandschap van de 21e eeuw. 

 

Deze hoofdlijnennotitie is vertaald in de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040. Met deze visie 

kiest de gemeente niet, maar laat alles open. Alsof er ruimte genoeg is. Wij hebben tegen 

deze visie gestemd. Wij zijn voor 1 hoofdlijn: behoud en versterking van de natuur en 

bevordering van de biodiversiteit.  Daar moeten alle (toekomstige) plannen aan getoetst 

worden. 

 

d. Recreatie en toerisme 

 

Wijdemeren, omringd door water en groen, is een prachtige gemeente voor toeristen om te 

recreëren.                                                                                                                                                                

Dat kan bijvoorbeeld  per boot , fiets  of wandelend door de bossen of de landgoederen.     

 

De gemeente Wijdemeren heeft een stimulerende rol om het toerisme te bevorderen, in 

nauwe samenwerking met toeristische ondernemers, de VVV en andere partners.                                              

De gemeente heeft de potentie in zich om als "achtertuin" van Amsterdam te fungeren. 

 

Met name de Loosdrechtse Plassen zijn vanaf de weg echter nauwelijks meer zichtbaar en 

bereikbaar. Wij ondersteunen initiatieven om dit mogelijk te maken  

 

De recreatie moet zo duurzaam mogelijk zijn, dus wil de PvdA/GroenLinks: 

 

      *  goede fiets en wandelpaden 

      *  voldoende oplaadplekken voor elektrische fietsen  

      *  ontwikkelen van  snelfietspaden  

      *  op onze Plassen bij voorkeur alleen nog elektrische (fluister)boten  

      *  beperken van het uitgeven van snelvaar-bewijzen tot de  

          bedrijven die dat nodig hebben voor hun bedrijfsvoering  

      *  mogelijkheid tot kamperen middels trekkershutten en (kleine) campings. 

 

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (dat onder verantwoordelijkheid van de 

provincie is ontwikkeld,  samen met o.a.  de toeristische ondernemers) biedt uitstekende 

kansen om het kwetsbare Plassengebied verder te ontwikkelen, zowel op het terrein van 

recreatie en toerisme als op het gebied van natuurontwikkeling en natuurbescherming.  

Uiteraard moet dat wat gebeurt binnen dit plan aansluiten bij de ambities van de 

PvdA/GroenLinks. Daar waar dat niet het geval is zullen we ons kritisch opstellen.                                                                   

Zo wilden wij geen vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal 

in verband met de natuurschade die dit plan te weeg brengt,  onder andere aan het 

leefgebied van zeldzame vogels. Dit plan is in oktober 2021 definitief geschrapt. 

  

Een van de "hindernissen" bij het prettig recreëren in onze gemeente  is de aanwezigheid 

van veel zogenaamde cabomba-planten  in onze  Plassen, onder andere in onze 

jachthavens. Cabomba is een zeer snel groeiende exotische plant die ook negatieve  

gevolgen heeft voor de biodiversiteit in onze Plassen. 

De gemeente dient een actieve rol te hebben in het beheersen c.q. verwijderen van deze 

plant,, en andere zogenaamde “invasieve exoten”, bij voorkeur onder regie van de provincie 

Noord Holland en samen met natuurorganisaties, (jacht)havens  en het Burgerinitiatief 

Cabomba.                                                                                                                                   

Dit initiatief heeft proeven uitgevoerd om te bepalen wat de meest effectieve wijze van 

bestrijding is. Dit biedt aanknopingspunten voor een gericht beleid in de komende periode.  
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e. Verkeersveiligheid 

 

De Smidsbrug in ‘s Graveland/Kortenhoef is een van de meest onveilige verkeersplekken in 

Wijdemeren. Maar die onveiligheid is niet zo groot dat de grootscheepse (en zeer kostbare) 

renovatie van die kruispunt zoals door het College is voorgesteld noodzakelijk is. Deze was 

vooral nodig voor de verkeersafwikkeling van het bouwplan Zuidsingel fase 8.                    

Dit plan gaat niet door. Nu kan bepaald worden wat echt nodig is om dit kruispunt veilig te 

maken, met name voor fietsers en voetgangers.  

 

f.     Mobiliteit 

 

De gemeente Wijdemeren is bezig met het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, met als 

centrale visie: 

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een 

randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn 

gewaarborgd’’ . 

De visie is in drie thema's vertaald, namelijk:                                                                                                                   

*  Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid                                                                                

*  Het stimuleren van duurzame mobiliteit                                                                                                              

*  Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn noodzakelijk. 

Wij zijn hier niet enthousiast over. Het plan is zo ambitieus en er staan zo weinig financiële 

middelen tegenover dat wij het als onhaalbaar beschouwen.  Wij hechten meer aan een 

kleiner, minder ambitieus plan dat haalbaar is. Waarin concrete knelpunten worden 

aangepakt. 

g.   Openbaar vervoer  

 

Natuurlijk zijn wij voorstander van een uitgebreid netwerk van openbaar busvervoer in 

Wijdemeren , en vervoer dat daar op aansluit (trein, taxi, fiets etc.)  Niet alleen om 

inwoners zonder auto zo mobiel mogelijk te houden, maar ook omdat een goed systeem 

van openbaar vervoer mensen ‘uit hun auto kan halen’.  

Het openbaar busvervoer in onze gemeente wordt aanbesteed door de Provincie Noord 

Holland, en wij zullen alles in het werk stellen om dat zo optimaal mogelijk te laten zijn, 

wetend dat er nooit sprake zal zijn van een uitgebreid en intensief netwerk van bussen in 

Wijdemeren.   

 

Omdat aanvullend (taxi-)vervoer (via de regio Gooi en Vechtstreek) wel deels onze eigen 

(regionale) verantwoordelijkheid is moet er een goede afstemming zijn tussen bus en 

taxivervoer. 

 

Goede en veilige (snel)fietspaden helpen eveneens om mensen mobiel te krijgen en 

houden. Die staan hoog op onze prioriteitenlijst. 
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7.    Financiën 

 

De gemeente  Wijdemeren moet, ook op de (middel)lange termijn, een financieel gezonde 

gemeente zijn die in staat is, tegen redelijke lokale lasten voor de inwoners, al haar taken 

(in samenwerking met andere gemeenten) adequaat uit te voeren. 

Denk daarbij ook aan nieuwe taken zoals de invoering van de Omgevingswet in 2022. 

 

Op dit moment is de gemeente  Wijdemeren op financieel terrein uiterst kwetsbaar. 

Er is weinig financiële buffer en er is in het verleden enorm bezuinigd  op het 

ambtenarenapparaat met grote gevolgen voor de kwaliteit van onze  dienstverlening.                                                                           

Er is in de afgelopen jaren fors worden geïnvesteerd  om dit op een adequaat peil te krijgen.               

Om de zogenaamde ‘basis op orde te krijgen’.  

 

Het niveau van lokale lasten (waaronder OZB) van Wijdemeren  is in de regio Gooi en 

Vechtstreek nu al een van de allerhoogste. Een forse verhoging hiervan is dan ook niet 

wenselijk, maar wat ons betreft is een verhoging wel bespreekbaar om relevante 

voorzieningen overeind te houden.   

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.                                                                         

Voor de mensen met een laag inkomen moeten de mogelijkheden tot kwijtschelding van 

lokale lasten natuurlijk in stand blijven. 

 

Wij zien niet dat de financiële kwetsbaarheid van de gemeente Wijdemeren de komende 

jaren structureel zal verminderen. Integendeel. Die is in de afgelopen 4 jaar alleen maar 

zwakker geworden, onder andere vanwege de grote bedragen die besteed zijn aan de 

inhuur van extern personeel.                                                                                                                                                                        

Onze algemene reserve is tot een minimum gedaald en met boekhoudkundige handelingen  

(bestemmingsreserves gebruiken om de algemene reserve te verhogen) wordt die op peil 

gehouden. Zodat de provincie  Noord Holland niet hoeft in te grijpen. 

Alleen een fusie met een grote(re) gemeente biedt de mogelijkheid biedt om financieel 

minder kwetsbaar te zijn.  En om  meer armslag te hebben bij bijzonder omstandigheden en 

calamiteiten.                                                                                                                       

Zie het verschil in mogelijkheden voor een gemeente als Hilversum om verenigingen en 

ondernemers financieel te ondersteunen in de bijzonder corona- periode van 2020 en 2021. 

Zonder een fusie zijn we gedwongen fors te bezuinigen op het al niet zo hoge 

voorzieningenniveau van onze gemeente. Of de (lokale) lasten fors te verhogen, zoals bij de 

begroting 2022 bijna gebeurde. Daar werd de forensenbelasting en toeristenbelasting bijna 

verdubbeld. Een onwenselijke ontwikkeling die door de raad is ‘tegengehouden’.                  

Daarom is  een bestuurlijke schaalvergroting noodzakelijk (zie het volgende hoofdstuk, 8). 
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8.  De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren 

 

In diverse rapporten (Deloitte uit 2016, Rijnconsult uit 2017, Necker van Naem uit 2021) 

wordt geconcludeerd wordt dat de gemeente Wijdemeren onvoldoende middelen heeft  om 

al haar taken goed en betaalbaar uit te voeren.                                                                 

Het piept en het kraakt in de ambtelijke organisatie. Er zijn veel vacatures, er is een hoog 

verzuim en er moet veel extern personeel worden ingehuurd om de boel draaiende te 

houden. De basis is nog op orde, en er fors moet extra worden geïnvesteerd in de 

bedrijfsvoering van onze gemeente (afdeling Financiën, P&O en ICT). Wij ontvangen veel 

klachten over de dienstverlening van onze gemeente.  

 

Het College heeft in 2021 besloten diverse ambities te vertragen en voor zich uit te 

schuiven. Een gemeente die zijn eigen ambities niet (meer) kan waarmaken doet zijn 

inwoners te kort. Die krijgen niet de dienstverlening waar men recht op heeft. Of die 

dienstverlening is heel duur, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in het niveau van 

lokale lasten die in Wijdemeren tot de hoogste van Nederland behoren.                                 

Daarnaast is de financiële positie van Wijdemeren kwetsbaar, met onder andere een lage 

algemene reserve. 

 

Onze inwoners verdienen meer en beter. Daarom zijn wij van mening dat de gemeente 

Wijdemeren aan schaalvergroting moet doen, en moet samengaan met een grotere, en 

krachtige(re) gemeente. Waarbij buurgemeente Hilversum voor de hand ligt.   

Hierdoor krijgen we zowel ambtelijk als financieel meer armslag, en kunnen we onze  

inwoners bieden waar ze recht op hebben. 

 

Een standpunt dat gevoelig ligt in Wijdemeren, en waarmee we ons niet populair maken. 

Maar dat wat noodzakelijk is is niet altijd ‘leuk ‘. 

Uiteindelijk willen wij naar 1 gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek  maar dat is nu nog 

een stap te ver. Om de veel te hoge bestuurlijke drukte (met name in regio-verband) te 

verminderen streven wij naar een tussenstap van 2 of 3 gemeenten waarbij Wijdemeren 

aansluit bij de gemeente Hilversum. Huizen fuseert met de gemeenten Blaricum en Laren. 

Gooise Meren vormt dan samen met deze twee gemeenten de derde gemeente in het Gooi. 

 

Drie gemeenten i.p.v. de huidige 7 (inclusief Weesp) zal een hele andere bestuurlijke 

dynamiek geven en een minder prominente rol van gemeenschappelijke regelingen 

zoals de regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenschappelijke regelingen waarvan het 

democratisch gehalte (’tekenen bij het kruisje’) beperkt is en waar dus ook veel kritiek op 

is. 

 

Een fusie moet wat ons betreft gepaard gaan met een goed dorps- en kernenbeleid voor 

onze woonkernen.   

 

De leefbaarheid van onze kernen   

 

Een bestuurlijk fusie kan in onze ogen alleen maar slagen als het gecombineerd wordt met 

een goed dorps- en kernenbeleid.  Zodat onze kernen sterk blijven, Net zo sterk als na de 

fusie tot de huidige gemeente Wijdemeren in het jaar 2002.                                                                                                            

Vele gemeenten hebben de afgelopen jaren, al dan niet na een  bestuurlijke fusie,  dorps- 

en wijkraden gevormd. Meestal stichtingen en verenigingen, vaak met een gemeentelijke 

subsidie en soms met eigen gemeentelijke budgetten voor met name de openbare ruimte. 

Ze overleggen met de gemeente via  contactambtenaren en soms ook met  wijkwethouders.  

Doordat zij een dorp of wijk vertegenwoordigen, krijgt de identiteit van het dorp of de wijk 

letterlijk een gezicht. Dit geeft een impuls aan de identiteit, saamhorigheid en sociale 

cohesie in de wijk.  
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Belangrijk hierbij is het streven naar een minimaal voorzieningenniveau per kern. 

Daarbij denken wij als PvdA/GroenLinks aan: 

 

     *  een basisschool  c.q. integraal kindcentrum (IKC) 

     *  een wijkgebouw dan wel inloopcentrum of een ander gebouw van waaruit zorg- en 

 andere (welzijns)activiteiten  plaats vinden 

     *  sport, spel, cultuur  

     *  winkel- en horecafaciliteiten  

     *  glasvezel ten behoeve een adequate ICT- infrastructuur. 

 

Het belang van vrijwilligerswerk is ook in deze situatie enorm. Zodat de vele activiteiten die 

er nu in de kernen worden uitgevoerd gehandhaafd kunnen blijven, eventueel met financiële 

ondersteuning vanuit de gemeente.                                                                                                                                                     

Dit kan er voor zorgen dat Oud Loosdrecht , Nieuw Loosdrecht , Kortenhoef, Ankeveen, 

Nederhorst, Breukeleveen en ’s Graveland net zo sterk blijven als ze nu zijn en wellicht zelfs 

nog sterker kunnen worden.  
 

Nieuw gemeentehuis in Wijdemeren 

 

Het moge duidelijk zijn dat wij een nieuw gemeentehuis in Wijdemeren niet nodig en niet 

wenselijk achten. Onze toekomst ligt in een fusie met een andere gemeente, en in het 

gebruiken van het gemeentehuis van die gemeente.                                                                                                                                    

De tijd en het geld dat we hier aan besteden kunnen we beter in andere, belangrijkere, 

zaken steken.  
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8. Tenslotte  

 

De  PvdA/GroenLinks Wijdemeren wil ook de komende 4 jaar een progressieve impuls geven 

aan het beleid, en de uitvoering daarvan, in Wijdemeren. 

 

Wij zijn trots op onze gemeente en willen er voor blijven zorgen dat iedere inwoner 

volwaardig aan onze samenleving kan deelnemen. Als het even kan in een eigen (sociale) 

woning. En waar er aandacht is voor duurzaamheid en natuur.  

 

Wijdemeren moet socialer, groener en sterker worden. 

 

Daar gaan we (wederom) mee aan de slag, en we hebben er zin in! 


